Ακινα, 22 Ιανουαρίου 2021
Ιςτορικόσ - Aρχειοκζτθσ / Historical Archivist

Περιγραφι
Σο Μεςογειακό Ινςτιτοφτο για τθ Φφςθ και τον Άνκρωπο (MedINA) αναηθτά Ιςτορικό-Αρχειοκζτθ ωσ
υπεφκυνο για τθ ςυγκρότθςθ του ψθφιακοφ Σοπικοφ Αρχείου (H.ID.RA.N.T. Local Archive) ςτο πλαίςιο
του προγράμματοσ ‘UIA 05-22 CULTURAL H.ID.RA.N.T. – CULTURAL Hidden Identities Reappear Through
Networks of Water’, που χρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ.

Σο ζργο ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάδειξθ του Τπόγειου Ρωμαϊκοφ Αδριάνειου Τδραγωγείου του Χαλανδρίου
ωσ πολιτιςτικό και περιβαλλοντικό Κοινό για τον διμο Χαλανδρίου, πζρα από τθ ςυνθκιςμζνθ
προςζγγιςθ «αξιοκζατου». Σο νερό γίνεται το μζςο τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και αντίςτροφα θ
πολιτιςτικι κλθρονομιά (μζςω του Αδριάνειου) οδθγεί ςτθν εκ νζου βιϊςιμθ χριςθ του νεροφ μζςα
ςτθν πόλθ. το ζργο ςυμμετζχουν 8 φορείσ, ενϊ υντονιςτισ Φορζασ είναι ο Διμοσ Χαλανδρίου. Σο
MedINA ζχει αναλάβει τθ δθμιουργία ενόσ Σοπικοφ Αρχείου για τθν πολιτιςτικι ταυτότθτα του
Αδριάνειου Τδραγωγείου.

Αναλυτικά ο/θ υποψιφιοσ/α κα αναλάβει:
 Σθν εκπόνθςθ τθσ ζρευνασ και τθ ςυγκζντρωςθ του υλικοφ για το ψθφιακό Σοπικό Αρχείο, και
πιο ςυγκεκριμζνα:
i.
Σθν επικοινωνία με νομικά πρόςωπα (φορείσ, ινςτιτοφτα, πανεπιςτθμιακά
ιδρφματα κλπ.) και ιδιϊτεσ που κατζχουν αρχειακό υλικό
ii.
Σθν πρόςβαςθ ςτο αρχειακό υλικό και τθν επιλογι των αντικειμζνων που
ενδιαφζρουν
 Σθν καταγραφι των απαραίτθτων πλθροφοριακϊν δεδομζνων για κάκε αντικείμενο
 Σθν ψθφιοποίθςθ του επιλεγμζνου υλικοφ, όταν απαιτείται
 Σο ςυντονιςμό τθσ δθμιουργίασ μίασ ψθφιακισ Βάςθσ Δεδομζνων
 Σθν ειςαγωγι δεδομζνων και μεταδεδομζνων ςτθν ψθφιακι Βάςθ Δεδομζνων
 Σθν υποςτιριξθ του Επιςτθμονικοφ Τπεφκυνου του ζργου/Scientific Manager ςτθ ςυγγραφι
των τεχνικϊν εκκζςεων

Διάρκεια

Αμοιβι

Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τισ 15.10.2021

5.000,00 €

*Θα ςυναφκεί ςφμβαςθ ζργου

Η επιλογι του/τθσ υποψθφίου κα γίνει βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των τυπικϊν και ουςιαςτικϊν του/τθσ
προςόντων με ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ του Διαχειριςτι.

Απαιτοφμενα προςόντα







Αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςε ερευνθτικά ζργα ςχετικά με τθ νεότερθ και
ςφγχρονθ ελλθνικι ιςτορία, ςτθν ζρευνα, αποδελτίωςθ, ευρετθρίαςθ-καταλογογράφθςθ
αρχειακοφ υλικοφ και ςτθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ ι/και ςε ςυναφζσ αντικείμενο,
τουλάχιςτον 5 ετϊν
Πτυχίο ΑΕΙ ι αντίςτοιχο ςε ςυναφζσ με τθ κζςθ αντικείμενο
Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ςτθ νεότερθ και ςφγχρονθ ελλθνικι ιςτορία ι ςε ςυναφζσ με
τθ κζςθ αντικείμενο
Άριςτθ γνϊμθ Ελλθνικϊν ςε προφορικό και γραπτό λόγο
Καλι γνϊςθ Αγγλικϊν ςε προφορικό και γραπτό λόγο

Επικυμθτά προςόντα








Επιπλζον τίτλοσ ςπουδϊν ςε ςυναφζσ αντικείμενο ι διδακτορικόσ τίτλοσ
Καλι γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ
Γνϊςεισ ψθφιακισ οργάνωςθσ αρχείων
Εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό ψθφιακϊν εργαλείων διάςωςθσ αρχειακοφ υλικοφ
υμμετοχι ςε ςεμινάρια, προγράμματα, θμερίδεσ επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ ςε αρχειακζσ
πρακτικζσ
χετικζσ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ
Ικανότθτα ςυνεργαςίασ με διαφορετικζσ ομάδεσ από διαφορετικοφσ φορείσ

Σο ςφνολο των δικαιολογθτικϊν τεκμθρίωςθσ (διπλϊματα, πτυχία, πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ
προχπθρεςίασ, κλπ.), όπωσ αυτά προκφπτουν από το βιογραφικό κα προςκομιςτοφν εντόσ 10 θμερϊν
από τθν θμερομθνία οριςτικοποίθςθσ του ονόματοσ του/τθσ υποψθφίου.

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Κφριοσ χρθματοδότθσ του ζργου “UIA 05-22 CULTURAL H.ID.RA.N.T. – CULTURAL Hidden Identities
Reappear Through Networks of Water” είναι το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ. Σο ζργο
υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Πρωτοβουλίασ “Αςτικζσ Καινοτόμεσ Δράςεισ” (Urban Innovative Actions –
UIA).

Προκεςμία υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποςτείλουν το βιογραφικό τουσ ςημείωμα (ςτα Ελληνικά ή ςτα
Αγγλικά) ςτο info@med-ina.org ζωσ την Παραςκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021.
-----------------** Το Μεςογειακό Ινςτιτοφτο για τθ Φφςθ και τον Άνκρωπο ζχει προςαρμοςτεί με το Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ
Δεδομζνων (GDPR) και λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία των προςωπικών δεδομζνων που τθρεί,
διαςφαλίηοντασ ότι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που βρίςκονται ςτθν κατοχι τθσ ςυλλζγονται νομίμωσ, για απολφτωσ
κακοριςμζνουσ ςκοποφσ, κατόπιν ςυγκατάκεςθσ των φυςικών προςώπων.

